
Seção Judiciária do Estado do Tocantins
1ª Vara Federal Cível da SJTO

Autos n.º 1000670-27.2018.4.01.4300 (Ação Civil Pública)
Autor:            MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réus:             ESTADO DO TOCANTINS
                       CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DECISÃO

Cuida-se  de  ação  civil  pública  com  pedido  de  liminar  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em desfavor do ESTADO DO TOCANTINS e da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, visando, inclusive liminarmente:

i) à determinação para que a CAIXA se abstenha: (a) de contratar a operação de crédito a
que se refere a Lei Estadual n.º 3.266/2017, alterada pela Lei Estadual n.º 3.366/2018; (b) de
realizar  qualquer  operação  de  crédito  em favor  do  Estado  do  Tocantins  em que  não  haja
garantia  da  União  ou  que  utilize  receita  proveniente  de  impostos,  inclusive  do  Fundo  de
Participação do Estado, como garantia do empréstimo; (c)  de realizar qualquer operação de
crédito em favor do Estado do Tocantins, mediante a utilização de qualquer outra garantia, sem
que lhe seja apresentado estudo acerca do endividamento do Estado (auditoria da dívida); (d)
de  realizar  qualquer  operação  de  crédito  em  favor  do  Estado  do  Tocantins,  mediante  a
utilização de qualquer outra garantia, sem que lhe seja apresentado projeto com a delimitação
precisa da destinação dos recursos, inclusive com estimativa de custeio e indicação concreta
da necessidade das obras;

ii) à determinação para que a CAIXA suspenda todos os efeitos de contrato de crédito em
favor do Estado do Tocantins (Baseado na Lei Estadual n.º 3.266/2017, com alteração dada
pela Lei Estadual n.º 3.366/2018), que eventualmente já tiver sido celebrado, abstendo-se de
repassar quaisquer valores pecuniários até a decisão final da presente ação civil pública;

iii) à determinação para que o ESTADO DO TOCANTINS se abstenha (a) de contratar a
operação de crédito a que se refere a Lei Estadual n.º 3.266/2017, com redação dada pela Lei
Estadual  n.º  3.366/2018;  (b)  de  realizar  qualquer  operação  de  crédito  com  a  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em que não haja garantia da União ou que utilize receita proveniente
de impostos, inclusive do Fundo de Participação do Estado, como garantia do empréstimo; (c)
de contrair operações de crédito com quaisquer instituições financeiras federais ou com com
quaisquer outras entidades ou organismos para cuja avença concorra a necessidade de aval da
União, sem que antes seja apresentado estudo acerca do endividamento do Estado (auditoria
de dívida), bem como projeto com a delimitação precisa da destinação dos recursos, inclusive
com a estimativa de custeio e indicação concreta da necessidade das obras, não satisfazendo
tal exigência a mera recorrência a justificativas genéricas, em projetos com “dotação global”.

Pois bem.
Dispõe o art. 2.º, da Lei n.º 8.437/1992, que “no mandado de segurança coletivo e na

ação  civil  pública,  a  liminar  será  concedida,  quando  cabível,  após  a  audiência  do
representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo
de setenta e duas horas”. É esse o caso dos autos, em que figura o Estado do Tocantins como
parte requerida e diretamente afetada pela decisão que vier a ser tomada.
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Ademais, a complexidade da matéria e os impactos econômicos e políticos que possam
decorrer  do  resultado  da  ação  demandam a  observância  de  contraditório  prévio,  a  fim de
subsidiar um exame mais sólido acerca do mérito da causa.

Por  outro  lado,  entendo que  a  celebração  da  operação  de  crédito,  com base na  Lei
Autorizativa n.º 3.366/2018, antes da decisão sobre os pedidos liminares, pode gerar danos de
difícil reparação.

Isso porque, lastreada em parecer da Advocacia-Geral da União (Id 5577725, pág. 2/4), a
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  anunciou,  no  dia  24  de  abril  de  2018,  que  retomaria  a
celebração  de  operações  de  crédito  com  Estados  e  Municípios,  sem  o  aval  da  União,
utilizando-se,  como  garantia,  os  recursos  dos  Fundos  de  Participação  dos  Estados  e
Municípios. Além disso, a celeridade em que tramitou o projeto de lei sugere que o crédito aqui
impugnado encontra-se na iminência de ser contraído pelo Estado.

Com efeito, consumada a operação e realizada a distribuição dos recursos aos municípios
tocantinenses, a reversão ao status quo ante tornar-se-ia de difícil concretização, além do que
poderia causar prejuízos, não somente ao Estado do Tocantins e à Caixa Econômica Federal,
mas aos próprios municípios agraciados com o repasse.

Destarte, nos termos do art. 2.º, da Lei n.º 8.437/92, e considerando a complexidade da
matéria, INTIMEM-SE o ESTADO DO TOCANTINS e a Caixa Econômica Federal, na pessoa
de seus representantes judiciais, para, no prazo de 5 (cinco dias), manifestarem-se sobre os
fatos e pedidos veiculados na petição inicial.

Sem  prejuízo,  DETERMINO, ad cautelam,  que  a  CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL  se
abstenha de promover qualquer operação de crédito em favor do ESTADO DO TOCANTINS,
especialmente  se  lastreada  em  autorização  parlamentar  formalizada  na  Lei  Estadual  n.º
3.366/2018, até que sobrevenha decisão sobre os pedidos liminares, sob pena de multa no
importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Caso já tenha havido a celebração da operação de crédito, quando da intimação desta
decisão, DETERMINO, também ad cautelam, tanto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quanto
ao  ESTADO  DO  TOCANTINS,  que  se  abstenham  de  promover  qualquer  movimentação
financeira envolvendo os  referidos recursos,  até que sobrevenha decisão sobre os pedidos
liminares, sob pena de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

INTIME-SE  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  e  o  ESTADO  DO  TOCANTINS,  com
urgência,  nas pessoas de  seus  Superintendente  Regional  e Governador,  respectivamente,
para cumprimento imediato desta decisão, podendo a comunicação se dar por meio eletrônico
ou qualquer qualquer outro meio que garanta o imediato conhecimento da instituição financeira
e do ente estadual acerca do teor desta decisão.

Sem  embargos  às  determinações  acima,  CITEM-SE  os  requeridos  para,  querendo,
oferecerem  contestação  no  prazo  legal,  oportunidade  em  que  deverão  especificar,
detalhada e justificadamente, as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão
(art. 336, in fine, do CPC).

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.
Palmas/TO, 04 de maio de 2018.

EDUARDO DE MELO GAMA

Juiz Federal da 1.ª Vara
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